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                    č. 8 / 2006                                                                                           III.ročník 

 

 

 

 

 Slovo na úvod    
 
Mohl jsem Vám popřát hezké Vánoce,a krásné. Ale já 
nee. 

Přeji Vám je totiţ ještě krásnější. Ať si všichni, 
uţivatelé, asistenti i ostatní zaměstnanci odpočineme a 
nabereme dostatek nových sil do dalšího roku. Ten právě 
končící rok 2006 přinesl řadu významných událostí a to i 
z pohledu našeho spolku. Nastěhovali jsme se do nových 
prostor, zahájili výuku práce na PC i jazyků, snad 
úspěšně jsme provedli reorganizaci v naší organizaci. 
Největší změnou roku je ale bezesporu schválení léta 
odkládaného zákona  o sociálních sluţbách. Právě jeho 
naplnění bude také nejtvrdším oříškem v roce 2007. 
Usilovně se na jeho zavedení do praxe připravujeme a 
trochu s nadějí, trochu s obavami vyhlíţíme, jak se tento 
zákon projeví nejen na naších sluţbách, ale i na 

sociálních sluţbách celkově. Dále nás v novém roce čeká 
ukončení a tedy i náročné vyúčtování dvou projektů 
financovaných Evropskou unií a budeme se poohlíţet po 
dalších moţných programech, abychom mohli pokračovat 
nejen ve výuce, ale abychom mohli uskutečnit další naše 
smělé plány. 

Tady vidíte, ţe o Vánocích je třeba si odpočinout, 
uţít si pohody i trochu lenošení. Být co nejvíce s našimi 
blízkými. Děkuji svým kolegům za jejich hřivnu, kterou 
vnesli ve prospěch spolku a zejména tím přispěli ke 
spokojenosti uţivatelů našich sluţeb. 

Mějte stále teplo v duši, jiskru v oku a nepomíjející 
úsměv na tvářích. Radostné Vánoce a úspěšný rok 2007 
za všechny pracovníky přeje 

                                                           Milan Langer 

 
 

 

!!! Přestěhování sekce osobní asistence !!!  
 

Ani ne před rokem se celý Trend stěhoval ze svého sídla na Holečkově 9 do nových 
prostor na Luţické 7. Důvodem bylo především to, ţe uţ nám dvě malé kanceláře začínaly být 
příliš těsné. Za rok 2006 se však Trend natolik rozrostl, ţe uţ si pomalu začínáme šlapat na krk i 
zde. Z tohoto důvodu se sekce osobní asistence stěhuje zpět na Holečkovu. 

Od 18.12.2006 tedy sekci OA najdete opět na původní adrese Holečkova 9. Všichni 
ostatní však zůstávají i nadále v nových prostorách na Luţické 7. 

Marcela Hornová 

 

!!! Pracovní výkazy za prosinec 2006 !!!  
 
 Vzhledem k tomu, ţe je opět jeden rok za námi a mimo jiné nás čeká mnoho práce s vyúčtováváním 
jednotlivých dotací, chci vás poţádat o odevzdání pracovních výkazů za odebrané hodiny osobní asistence v měsíci 
prosinec nejpozději do  

                          2.2.2007 a to 8:00hod na Holečkovu 9.        
Veronika Kotonská 

 

 
 Provoz internetové studovny a knihovny přes Vánoční svátky  

 
Internetová studovna a knihovna budou přes Vánoční svátky, respektive  
 

od 21.12. do 3.1.2007  zavřeny.  
 

I my si budeme vychutnávat Vánoční svátky, klid a pohodu v prostředí rodinného kruhu. 
Děkujeme za Vaše pochopení a omlouváme se za dočasné uzavření.                                                 Šárka Schmucková 



 

Strana 2 

 Nová posila pro sekci OA  
 

V minulém čísle se s námi všemi loučila naše sociální pracovnice Jana Kučerová. Ještě na 
konci listopadu proběhlo výběrové řízení na nového sociálního pracovníka, ve kterém jsme vybrali 
slečnu Martinu Müllerovou. Martinu zde vítáme a přejeme jí, aby se jí v Trendu líbilo. 

                                                 Marcela Hornová 

 

 

 Setkání na PEŠKOVÉ  
 
        I v příštím roce bude probíhat pravidelné středeční setkání v prostorách na Peškové 1. První, tedy lednové, se  
uskuteční ve středu 17. ledna 2007, a opět bude začínat v 15 hodin.  
       Těšit se na Vás bude uţ ale některá z nových sociálních pracovnic Trendu.  

  
Já se tedy tímto s Vámi loučím, děkuji Vám, ţe jste chodili na Peškovou a účastnili se i jiných akcí, 

a budu se těšit někdy někde nashledanou. Mějte se stále jen a jen krásně, opatrujte se a přeji Vám krásné 
Vánoce, bohatého Jeţíška a do nového roku bych Vám chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, sil, aby Vás 
nikdy neopouštěl optimismus a úsměv na tváři, a aby jste se měli stále jen a jen tak krásně, jak jen to 
půjde!  

Ještě jednou děkuji a někdy nashledanou.                                                          Radka Zapletalová 

 
 

 Nová telefonní čísla do Trendu vozíčkářů  
 

V článku od Marcely jste se jiţ dozvěděli, ţe sekce osobní asistence se vrací na bývalé 
sídlo Trendu - Holečkova 9. Se stěhováním souvisí i rozšíření a změny v telefonních číslech. 
Proto, abyste mohli volat opravdu tam, kam potřebujete, uvádíme nové rozdělení telefonních 
čísel a osob na obou pracovištích. 
 

Pracoviště: Lužická 7 (areál Mateřské školky) 
Fax: 585 431 986 

Jméno a příjmení funkce Pevná linka mobil 

Milan Langer ředitel organizace 585 431 984  

Dana Vojáčková administrativní pracovník 585 431 984  

Petr Štrajt správce PC 585 431 984  

Alena Ivanová ekonomicko-provozní manager 585 431 985  

Věra Strnadlová účetní 585 754 919  

Veronika Kotonská manager sociálních sluţeb 585 754 918  

Šárka Schmucková pracovník poradenství a vzdělávání 585 431 012 731 501 389 

Hana Šnoblová fundraiser 585 754 917 731 501 387 

 
Pracoviště: Holečkova 9 (v Domě s pečovatelskou službou) – sekce osobní asistence (OA) 
Fax: 585 754 387 

Jméno a příjmení funkce Pevná linka mobil 

Marcela Hornová vedoucí sekce OA 585 754 388 777 974 455 

Sekce OA – Martina Müllerová sociální pracovnice 585 754 387 777 974 455 

Krizový telefon: 775 974 455 
Šárka Schmucková 

 

 

          Co dělá a kdy se nenudí fundraiser   
 

                                    + informace o PLESU po Novém roce  
 

Jmenuji se Hana Šnoblová a zaměstnancem Trendu vozíčkářů jsem od 11.září letošního roku. Do Olomouce 
jsem se přestěhovala z Javorníku (okr. Jeseník), takţe se tři měsíce seznamuji s řadou  nových věcí, poznávám znovu 
město, ve kterém jsem dříve bydlela, ale i Vás, klienty Trendu. S některými z Vás se uţ znám, s některými se jen 
potkávám a zdravím v prostorách učebny, na Mikulášské oslavě, na návštěvě golfového areálu apod. Přála bych si, 
abychom se poznali více, abyste Vy věděli více o mé práci a já o Vašich představách a potřebách, protoţe jednou z 
mých hlavních pracovních činností je zajišťovat finanční prostředky pro aktivity Trendu a to především dary sponzorů. 
Organizovat jarní a podzimní průběh sbírky Dnů zasukovaných tkaniček, jednat s novináři, to jsou mé další povinnosti 
....a to co mě čeká v nejbliţší době, je zajištění plesu. A o tom se chci zmínit především.   
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 PLES  
 

Pokoušela jsem se zajistit prostory v Armádním domě, kde probíhal minulý ples a kde jsou pro 
nás vhodné bezbariérové prostory, ale bohuţel, termíny jsou uţ plně obsazené a museli bychom se k 
někomu připojit. To by moţná nebyl problém, ale nabízí se moţnost uspořádat ples ve slavonínské 
sokolovně, která má také bezbariérové prostory. V pondělí 18.12. se jdeme s Radkou Zapletalovou na 
vše podívat a pokud tomu tak bude, myslím si, ţe by bylo výhodnější uspořádat ples tam. Snaţila jsem 
se uţ získat názor od některých z Vás a tady je přehled informací, které jsem zatím získala. 

Jste rádi, kdyţ se můţete navzájem setkávat, ale z plesu máte trochu obavy ( nutnost 
společenského oblečení, přeprava v zimě, omezená moţnost tance, omezená moţnost komunikace 
mezi sebou v sále). 

Myslím si, ţe právě uspořádání plesu v sokolovně ve Slavoníně, by nám mohlo napomoci 
některé Vaše obavy odstranit. 
1 – společenské oblečení – nemusíte se vůbec obávat toho, ţe nebudete mít lakýrky, motýlka a 

smoking, zaprvé uţ společenské normy nejsou tak přísné, zadruhé uţ sám název prostor mluví o tom, ţe akce nebude 
“nóbl” a pro společenskou smetánku (já s tím mám také problém, nevydrţím v lodičkách a budu muset mít  kalhoty a 
obuv bez podpatku) 
2 – přeprava v zimě – Slavonín je poměrně dostupný pro mnohé z Vás a pro ty, kteří nebydlí v okolí, zajistíme PONIV  
3 – omezená moţnost tance – znovu se musím přiznat, ţe s tím mám také problém. Bude to můj první ples v 
padesátipěti letech a bude nás takových více 
4 – omezená moţnost komunikace – sraţené stoly dávají opravdu moţnost bavit se jen se sousedy po stranách, ale co 
stoly do U nebo H, takové seskupení uţ nabízí širší moţnost komunikace mezi sebou. 
 

Ale abych nezabíhala do přílišných detailů. V tomto příspěvku jsem Vás měla informovat o své práci fundraisera, 
která v uplynulých 3 měsících zahrnovala především oslovování sponzorů, zahrnující nejen ţádost o finanční příspěvek, 
ale především představení naší organizace a její činnosti. Ráda bych ale podávala informace i o tom, co děláme 
společně nebo co jsme schopni udělat pro jiné, třeba i jen pro někoho z nás!  
 
Zkuste se podělit o nápady, najdete mě na Luţické a umím vařit dobrou kávu nebo čaj.  
Taky je moţné mi zavolat na tel.č. 585754917, 731501387. nebo napsat na email: snoblova@trendvozickaru.cz,  
hana.snoblova@seznam.cz 
V tuto chvíli jsou však nejblíže Vánoce, tak ať je prožijete co nejlépe a hodně štěstí v novém roce. 
P.S. V příštím čísle Oběţníku budou o plesu uvedeny další informace.                                                      Hana Šnoblová 
 
 

 Příspěvek na provoz telefonu  
 

Od 1. ledna 2007 začne stát zdravotně postiţeným sociálně slabším občanům přispívat na provoz 
mobilního telefonu částkou 200 Kč měsíčně. A netýká se to jen mobilů, příspěvek je moţné vyuţít i pro 
provoz pevné linky. Pro pořádek uvádím, ţe doposud byla zdravotně postiţeným poskytována úleva v 
podobě „odpuštění“ paušálu pro provoz pevné linky a velká sleva na její zřízení.  
 

Operátoři uţ se připravují a s předstihem nabízí speciální tarify. Nejlépe připraven je O2, který uţ má na svém webu 
(http://www.cz.o2.com/mobile/cz/services/view/dataContainer-Pomoc-O2Sleva.html) kompletní nabídku. Operátor O2 
nabízí sociálně slabým předepsanou slevu 200 Kč na paušálním poplatku k vybraným tarifům. Stejná sleva je 
nabízena pro provoz mobilního telefonu i pevné linky, vybrat je však moţné pouze jednu z těchto dvou moţností.  
Zdravotně postiženým pomůţe operátor ještě více a ke státnímu příspěvku přidá ještě část ze svého. Celkem tak 
získá zdravotně postiţený slevu 285,60 Kč měsíčně na vybraný paušál. Pro provoz pevné sítě je sleva ještě vyšší, a to 
403,41 Kč měsíčně.  
 

Vodafone nepřichází s nějakou zvláštní nabídkou, pouze pro přehlednost uvádí seznam zvýhodněných tarifů. Jedná se 
o standardní tarify se slevou 200 Kč na paušálním poplatku. Nabídku Vodafonu si můţete prohlédnout na 
http://www.vodafone.cz/consumer/tariff/advantaged/tarif.htm. 
 

A také T-Mobile je připraven, i kdyţ ještě na svém webu nemá nabídku zveřejněnou. Z tiskového oddělení 
jsme dostali následující vyjádření: „Společnost T-Mobile bude nabízet slevu na sluţby mobilního operátora 
zákazníkům s nízkými příjmy, zvláštními sociálními potřebami a také zákazníkům se zdravotním 
postiţením. Sleva ve výši 200 Kč včetně DPH bude kaţdý měsíc zákazníkům odečtena z jejich paušálu.“  
 

Podmínky pro získání slevy 
K čerpání zvýhodněných tarifů je potřeba doloţit potvrzení vydané obecním úřadem a dalšími doklady. Doklad dostanou 
osoby s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami, kteří byli nebo jsou příjemci dávek sociální péče 
poskytované z důvodu sociální potřebnosti. V případě zdravotně postiţených je nutné doloţit průkaz ZTP (ZTP/P), 
případně lékařské potvrzení ve smyslu vyhlášky č. 182/1991 Sb. (bezmocná osoba). Pokud je ţadatel o zvýhodněný 
tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu osoba, která je jeho zákonným zástupcem. 
Zdroj: http://www.mobilmania.cz/operatori/ar.asp?ARI=114146                                                            Šárka Schmucková 

mailto:snoblova@trendvozickaru.cz
mailto:hana.snoblova@seznam.cz
http://www.cz.o2.com/mobile/cz/services/view/dataContainer-Pomoc-O2Sleva.html
http://www.vodafone.cz/consumer/tariff/advantaged/tarif.htm
http://www.mobilmania.cz/operatori/ar.asp?ARI=114146
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 Pracovní příležitosti - OPRAVA a DOPLŇĚNÍ  
 

Od posledního vydání Oběţníku jsem se dozvěděla nové a potěšující informace ohledně pracovních míst pro zdravotně 
postiţené, která jsem uváděla v posledních dvou číslech. Aby jste informace měli hezky pohromadě, znovu uvádím 
znění celého inzerátu k pracovním místům. 
 

V Oběţníku č. 7/06 

Pracovní pozice: Internetový prodejce – obchodník-ce 
 

Firma: Roman Chromec – ministavebniny, Supermarket Terno, Horní lán 1196/9, Nová ulice, 779 00 Olomouc; 
www.ministavebniny.cz 
Místo výkonu práce: Roman Chromec – ministavebniny, Supermarket Terno, Horní lán 1196/9, Nová ulice, 779 00 
Olomouc, po zaučení je moţnost pracovat i doma  
Pracovní úvazek: plný 
Vhodné pro: osoby zdravé i se zdravotním postiţením 
Minimální stupeň vzdělání: USO s maturitou (bez vyučení) 
Pracovní náplň: internetový prodejce v oboru stavebnin, zaučení v oboru bude probíhat v kanceláři u zaměstnavatele, 
práce můţe být realizována po kompletním zaučení v domácím prostředí, přičemţ komunikace bude probíhat po 
internetu. Jedná se o naceňování poptávek zákazníků v oboru stavebnin. 
Platové podmínky: od 10.000 do 35.000Kč 
Požadavky: vzdělání  středoškolské (zaměstnavatel nepoţaduje vzdělání ve stavebním oboru), znalost práce na PC 
(Outlook, Internet, Word, Excel), ŘP B-není nutné. Ţivotopis + vysvědčení z posledního ročníku SŠ zasílejte POUZE na 
e-mail: chromec@ministavebniny.cz 
OPRAVA : Důležité!!!!! V minulém čísle jsme uváděla, že do kancelářských prostor firmy vede několik schodů, 
ty tam samozřejmě stále jsou, ale nově jsem zjistila, že je zde umístěn i VÝTAH, který bez problémů umožní 
vstup do firmy i člověku na invalidním vozíku. 
Proto pokud máte o tuto práci zájem, neváhejte a posílejte svůj životopis na výše uvedený firemní email. 
Nebo můţete kontaktovat mne: Šárka Schmucková, tel:585 431 012, email: schmuckova@trendvozickaru.cz.   
 

V Oběţníku č.6/06 

Pracovní pozice: pracovník – vyhledávání (rešerše) informací  
 

Firma: Hewer,s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1; www.hewer.cz 
Společnost poskytuje sluţby v oborech grafiky, digitalizace a duplikace CD a DVD. Má bohaté zkušenosti 
s webdesignem, webhostingem, tvorbou multimediálních prezentací, programováním databází, zajištěním 
spotřebitelských soutěţí či kompletací zásilek. 
Pracovní pozice jsou určeny pro tělesně postiţené občany ČR s plným invalidním důchodem. 
Místo výkonu práce: v místě bydliště 
Pracovní úvazek:  řádná pracovní smlouva, plný nebo částečný úvazek 
Pracovní náplň: Jedná se o časově nenáročnou a jednoduchou práci bez nutnosti vyššího vzdělání. Jde o vyhledávání 
informací (článků) na dané téma na internetu nebo v tisku. Z internetu se články ukládají na disketu nebo CD, z tisku se 
články vystřihují. Obojí se zasílá poštou na adresu společnosti. Není předem stanoveno, kolik informací musíte nalézt a 
odeslat. 
Požadované dovednosti: pokud máte počítač nebo se k němu dostanete – umět uţivatelsky vyhledávat informace, 
které potřebujete;  
Platové podmínky: jsou stanoveny pevnou částkou 3.980,-Kč/měsíc. 
Kontaktní osoba: sl. Morávková, email: moravkova@hewer.cz 
DOPLNĚNÍ: Společnost může hradit pracovníkům měsíční paušál na připojení k internetu. Bližší informace je 
možné zjistit na čísle: 775 623 891 nebo 221 733 931 (slečna Kateřina Morávková)nebo si můžete napsat na výše 
uvedený email.                                                                                                                                      Šárka Schmucková 

 

 

Opět něco pro motoristy….pomoc na cestách  
 

V minulém čísle jsem uváděla výhody pojištění u 
Kooperativy. Teď jsem dostala doporučení od jednoho 
našeho člena na sluţby Autoklubu České republiky. 

Pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P a 
máte zájem o pomoc na cestách AUTOKLUB České 
republiky a jeho smluvní partner pro Vás připravili nabídku 
asistence na cestách. Členský příspěvek AČR je 100,-Kč 
za rok. Karta je pouze jedna a to členská karta AČR 
s označením 03 v pravém rohu karty.  

V případě zájmu o tuto sluţbu postupujte 
následujícím způsobem. Zašlete fotokopii průkazu ZTP 

nebo ZTP-P (tak, aby bylo vidět dobu trvání 
průkazu)+fotokopii řidičského průkazu, vyplněnou 
objednávky AČR a doklad o zaplacení členského 
příspěvku na adresu: AUTOKLUB České republiky, 
Burianová Alena, Opletalova 29, 110 00 Praha 1. Po 
splnění těchto podmínek Vám bude karta zaslána. 

Objednávku AČR a mustr vyplněné sloţenky 
můţete získat v Trendu vozíčkářů (Šárka Schmucková – 
tel: 585 431 012) nebo si je můţete přímo vyţádat v 
Autoklubu ČR – paní Alena Burianová, tel: 222 243 010. 

mailto:chromec@ministavebniny.cz
http://www.hewer.cz/
mailto:moravkova@hewer.cz
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Nabízené služby: 

Asistenční služby poskytované pro členy AČR - rozsah slev 

typ služby AČR 03 (zdravotně postižení ZTP a ZTP-P 

Služba Slevy 

Non-stop pomoc dispečinku zdarma 

NA ÚZEMÍ České republiky 

Příjezd a odjezd vozidla asistenční sluţby s 
mechanikem k zákazníkovi na místo poruchy či 
nehody zdarma 

práce mechanika silniční sluţby do 90 minut práce 

odtaţení nepojízdného vozidla do servisu nebo 
jiného místa podle přání zákazníka do výše 800 Kč 

V případě odtahu vozidla doprava člena AČR do 
bydliště nebo jiného místa podle přání do výše 1200 Kč 

Uschování nepojízdného vozidla zákazníka na dobu do 6 dnů 

ubytování v nouzi do výše 600 Kč 

U P O Z O R N Ě N Í: Tyto služby jsou poskytovány na tel. čísle: 841 111 142 
 

 

 Šťastné a veselé Vánoce   
  

 Štědrovečerní zvyky  
 
Lití olova 
Nad plamenem se na kovové 
lopatce rozţhaví kousek olova aţ k 
bodu tání. Připraví se nádoba s 
vodou, kovový lavor nebo pod. a 
tekoucí olovo se do ní opatrně, ale 
naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi 
abstraktních tvarů. Přítomní se pak 
snaţí rozpoznat, čemu (komu) je 
odlitek podobný. Podle tvaru se pak 
usuzuje, co koho čeká. Olovo má 
nízký bod tání a jde to snadno. 
 

Krájení jablka 
Po štědrovečerní večeři se noţem 
přepůlí jablko, ale kolmo na osu, 
napříč. Obě poloviny se všem ukáţí 
a záleţí na tom, jaký tvar má vnitřní 
část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, 

nebo vícecípá 
hvězda, sejdou 
se všichni za 
rok ve zdraví. 
Pokud má tvar 

kříţe, je čtyřcípá, pak někdo z 
přítomných těţce onemocní, nebo 
zemře. Tohoto zvyku se není třeba 
bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A 
nezapomeňte - od štědrovečerní 
večeře se nevstává! 
 

Pouštění lodiček 
Připraví se lavor s vodou a staré 
vánoční svíčky (viz dále). Rozpůlí se 
několik vlašských ořechů a do 
prázdných polovin jeho skořápek se 
nakapaným voskem upevní vţdy po 
jednom úlomku vánoční svíčky. 

Lodičky se zapálenými svíčkami se 
nechají plout po vodě. Majitele lodičky, 

která vydrţí nejdéle 
svítit a nepotopí se, 
čeká dlouhý a šťastný 
ţivot. Jiné vysvětlení 
tohoto zvyku. Kaţdý si 

udělá svou lodičku a pokud se lodička 
drţí při kraji nádoby, její majitel se 
bude celý rok drţet doma. Jestliţe 
lodička pluje ke středu nádoby, vydá 
se do světa. Vánoční svíčky jsou 
občas ještě vidět v drogeriích nebo ve 
stáncích. Jsou asi 6 mm tlusté, 
šroubovicové, různé barvy. Pouţívaly 
se a místy se ještě pouţívají na 
vánoční stromeček. Poezie Vánoc je s 
těmito svíčičkami úplně jiná, neţ s 
dnes běţnými elektrickými. Pozor, 
jsou ale nebezpečné, nebezpečí 
poţáru je poměrně značné, zvláště 
pohybují-li se v blízkosti stromku děti 
bez dozoru. Je také třeba svíčky 
vhodně umístit, aby nemohly zapálit 
větev nad sebou. Svíčky se na 
stromek upevňují pérovou svorkou na 
větve. Na této svorce je malý drţák 
svíčky a pod ním krouţek na 
odkapávající vosk. 
 

Půst 
Na Štědrý den se zachovává aţ do 
večera přísný půst. Dětem, které se 
nemohou dočkat, se slibuje, ţe vydrţí-
li nejíst, uvidí zlaté prasátko.Ke 
společné večeři se zasedá, kdyţ vyjde 
první hvězda. 
 

Stíny 
Kdyţ se rozsvítí, dívají se všichni po 
stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do 
roka zemře. 
 

Střevíc 
Svobodné dívky házejí 
střevícem přes hlavu. 
Obrátí-li se patou ke dveřím, 
zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou 
ke dveřím, provdají se a odejdou. 
 

Šupiny 
Pod talíře se štědrovečerní večeří se 
dává několik kapřích šupin, které 
mají přinést všem po celý rok 
dostatek peněz. 
 

Pečení vizovického pečiva 
vánoční svícny, ozdoby na stromek, 
drobné dárky pro přátele, různé 
figurky 
 

U štědrovečerní večeře 
Chystá se o jeden talíř navíc, pro 
náhodného hosta. Pod talíř se 
schová zlatý penízek. Šupinky z 
kapra pro štěstí, aby se nás drţely 
penízky. Od slavnostní večeře se 
nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil 
na dveře, protoţe ten, kdo vstane, 
do roka zemře. 
 

Co přináší smůlu? 
Před půlnoční mší se nesmí šít, 
plést - protoţe by pak myši dílo 
zničily. Na Štědrý den se nesmí čistit 
chlévy a stáje, pak by dobytek 
kulhal. Na Štědrý den se nesmí prát, 
přináší to smůlu a neštěstí do domu. 
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Na Štědrý den nepište své milé - 
milému zamilované psaní, jinak by 
to mohlo znamenat rozchod. 
 

Co přináší štěstí? 
Kdyţ v noci na Boţí hod vystřelíte z 
pušky směrem k Měsíci. Čerstvý 

chléb upečený 
25.12. a čerstvá 
vejce snesená 
25.12 - mají 
kouzelnou moc. 
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, 
hodně medu. Štědrý den v úterý - 

bude hodně vína a obilí. Boží hod 
ve čtvrtek - podařilo se výhodně 
prodat dobytek. Boží hod v pátek - 
bude horké léto a krásný podzim. 

 Šárka Schmucková

 
 

 Vánoční kvíz  
 
K Vánočním svátkům patří i vánoční zvyky. Máte moţnost si ověřit, co vše o nich víte.. 
  
1. Jak dlouho mají trvat vánoční 
přípravy ? 
a) od první adventní neděle do 
Štědrého dne 
b) od první adventní neděle do 
čtvrté adventní neděle 
c) od první adventní neděle do 
Boţího hodu 
 

2. Podle jistého štědrovečerního 
zvyku dívka tahala z hromady 
polínko. Co se dozvěděla z jeho 
velikosti? 
a) jaká bude úroda příští rok 
b) jakou bude mít postavu její 
nastávající 
c) kolik sráţek spadne příští rok 
 

3.Podle dalšího zvyku si dívka 
navázala prsten na svůj vlas a 
zkoušela, kolikrát prstýnek cinkne 
o skleničku než se ustálí. Co 
zjistila? 
a) kolik bude mít dětí 
b) za kolik let se vdá 
c) jak bude bohatý její ţenich 
 

4.Dřívějším tradičním 
štědrovečerním jídlem byla 
pučálka. Vařila se z ? 
a) krup 
b) sušených švestek 
c) hrachu 
 

5.Ze které země k nám přišel zvyk 
zdobit vánoční stromeček? 
a) z Ruska 
b) ze Švýcarska 
c) z Německa-x 
 
6.Proč se pouští skořápky se 
svíčkami v napuštěném umyvadle? 
Zjišťuje se tím, kdo: 
a) bude nemocný 
b) opustí rodinu  
c) se vdá/oţení 
 

7.Když dívka hodí střevíc přes 
hlavu a jeho špička míří ke dveřím, 
znamená to, že: 
a) se do roka vdá  
b) podnikne dlouhou cestu 
c) se do roka odstěhuje 
 

8.Jaká zelenina nesměla chybět o 
vánocích na stole a přidávala se do 
pokrmu dobytku, aby ho ochránila? 
a) cibule 
b) mrkev 
c) česnek  
 

9.Na štědrovečerní stůl patřil pokrm 
zvaný kuba. K jeho přípravě 
potřebujete? 
a) kroupy a houby  
b) hrách a mák 
c) jablka a švestky 

Vánoční zvyky 3 
 

10.Kdy má začínat štědrovečerní 
večeře?  
a) kdyţ vyjde první hvězda  
b) kdyţ je hotová večeře 
c) kdyţ vyjde měsíc 
 

11.Hospodář vždy před večeří 
nakrájel chleba, namazal jej 
medem a rozdával všem u stolu. 
Podle toho, kolik krajíců zbylo 
chtěl zjistit: 
a) jaká bude příští rok úroda 
b) jak se změní počet členů rodiny 
během příštího roku  
c) kolik sněhu napadne do Nového 
roku 
 

12.O půlnoci se tahaly z mísy 
skořápky ořechů s různými 
náplněmi. Co čeká toho, kdo si 
vytáhne ořech vyplněný zemí? 
a) daleká cesta 
b) chudoba  
c) nemoc 
 

13.Hvězda, která se o Štědrém dni 
objeví v rozkrojeném jablku, věští: 
a) lásku 
b) zdraví  
c) pohodu 

 

Vyhodnocení: 
0 – 3 správných odpovědí: jste barbarem Vánočních zvyků ; Vánoční zvyky jdou v podstatě kolem Vás a skoro 
vůbec Vás nezajímají; 
4 – 6 správných odpovědí: Vánoce máte rádi, ale zvyky Vás příliš neberou. Něco málo o nich víte a pokud je doma 
nedodrţujete, myslíte si: „Však se svět nezboří.“  
7 – 10 správných odpovědí: zvyky jsou pro Vás tradice, kterou znáte a občas si z nich i něco doma zkusíte. 
11 – 13 správných odpovědí: jste milovníkem a znalcem Vánočních zvyků a tradic   
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